Klauzula informacyjna dla osób, których dane przetwarzane są w ramach czynności
związanych z przeprowadzeniem konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
placówki oświatowej
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej RODO - informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza
Gminy Sułkowice;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel.
12 273 20 75, email: iodo@sulkowice.pl;
3) dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora placówki oświatowej, wynikający z następujących aktów prawnych:
 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z
późn. zm.)
 art. 9 ust. 2 lit. b) RODO - do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez
administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej zgodnie
z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
4) dane będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie
zgody - do momentu odwołania zgody;
6) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku podania numeru telefonu również
prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku przetwarzania w oparciu o przepisy
prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
9) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wymagane na
podstawie przepisów prawa - to jest numeru telefonu - w celu usprawnienia realizacji niniejszego
wniosku.
10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
11) Dane udostępnione przeze Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
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